
L a p a  ī1 

 

 
Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo tikai autora viedokli, un Komisiju 

nevar saukt pie atbildības par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu. Pieteikuma numurs: 2019-1-

LV01-KA204-060337 

Nodarbību plāni pieaugušo izglītotājiem, kas tiks izmantoti 

FINE2WORK IZGLĪTĪBAS PAKĀ. 

 

 

 

Moduļa nosaukums: Uzņēmējdarbības kompetence 

3. tēma: Motivācija un neatlaidība 

1. nodarbību plāns – ievads pamatos 

Ilgums: 55 minūtes 

Mērķēt 

Šajā nodarbībā tiks ieviesta pamatkoncepcija un idejas par motivāciju 
un neatlaidību, kā arī tiks sniegta izpratne par turpmākajām mācībām. 

Mērķa grupa Pieaugušie (īpaši sievietes) 

Iekārta/aprīkojums 

• Klase 

• Piekļuve internetam 

• Personiska ierīce ar interneta piekļuvi 

• Jaudas punkta attēlojums 

• Baltais dēlis 

Rīki/materiāli 
• Izdales materiāli 1 

Galvenie uzdevumi 

1. 1. uzdevums: ievads – kāda ir motivācija un kāpēc tā ir 
svarīga (10 min.) 

 
2. 2. uzdevums: izprast, kāpēc motivācija un neatlaidība ir 

svarīga ikdienas dzīvē (skatīt 1. pantu) (5 min.) 
 

3. 3. uzdevums: veikt tiešsaistes izpēti un atrast globālu 
uzņēmumu, kurā darbinieki labprāt strādātu. Uzmaniet 
viņu komentārus par pārvaldību. Uzmaniet viņu piezīmes 
par to, kas viņus motivē visvairāk (15 min.) 
 

2.2 Pārrunā rezultātus (15 min.) 
 

4. 4. uzdevums: kopsavilkums (10 min.) 
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IZDALES materiāli 1: pamatjēdzieni 

 

 

Motivācijas un neatlaidības tēma ir ļoti sarežģīta un ietver pētījumus no vairākām dažādām zinātnes 

jomām, bet vissvarīgākās lietas, kas jums jāzina šajā līmenī, ir: 

- Motivācija ir virzītājspēks ceļā uz noteiktu mērķu sasniegšanu. Tas ir pagaidu un dinamisks 

stāvoklis, kuru nevajadzētu sajaukt ar individuālām īpašībām vai emocionāliem stāvokļiem, pat ja 

tie ir savienoti. 

- Neatlaidība ir pastāvīga apņemšanās turēties pie plāna vai rīcības kursa, neņemot vērā 

atturēšanos, iebildumus vai iepriekšējo neveiksmi 

Abi jēdzieni ir savienoti, bet nav savstarpēji aizstājami. 


